
Tv og film med pædagogiske vejledninger 
til tysk

Ultrakort præsentation

Kender I til ‘CFU’s pæd. vejl.’?



Pædagogiske vejledninger

-En pædagogiske vejledning kan enten være specifik eller generel.

-Til spille-og tv-film er der udarbejdet en GENEREL vejledning. Den ligger 
på de film, pædagogiske konsulenter vurderer som egnede til 
grundskolen. Undtaget er genren 'eventyr’.

-Udvalgte film og tv-udsendelser kan i stedet have en SPECIFIK vejledning. 
Den kan være udarbejdet af en CFU-konsulent eller evt. af 3. part, fx 
Goethe Instituttet.

Her er levende billeder med specifik CFU-vejledning 
http://mitCFU.dk/lnky7z6



Hvad består en CFU-vejledning af?

-Vejledningerne er skrevet til dig som lærer. 

-Den er først og fremmest en didaktisk rammesætning ift. de udvalgte områder, 
vejledningen taler ind i. Den giver en rammesætning af de faser, arbejdet med filmen 
eller udsendelsen kan indeholde eller de faglige perspektiver, der er lagt vægt på.

-Den giver konkrete ideer til processer og opgaver, som understøtter sproglæringen i 
de respektive faser (før, under efter og/eller fagligt fokus, fx Gespräch eller 
Detailverständnis). Afsættet er som udgangspunkt et kommunikativt, funktionelt 
sprogsyn.

- En ‘vejledning’ kan også være i form af et kapitelsæt. Her er de levende billeder, 
der har CFU-kapitelssæt http://mitCFU.dk/lnkyfjx

http://mitcfu.dk/lnkyfjx
http://wiki.mitcfu.dk/soeg-i-samlingerne/tv/


Nedslag i vejledninger
Drübenland kortfilm - vor/während/nach, - forforståelsesarbejde og ‘chunks’  tydeligt

Los, frag! Fussball und Skate, Deutschland tv-udsendelse - vor/während/nach, -
forforståelsesarbejde og især ‘chunks’  tydeligt

Kaugummiblase kortfilm - framegrabs-ark til læreren, Vorverständnis, während, 
nach, chunks/Wortschatz, rammesætning/stilladsering

Kein Herz für Inder tv-film - chunks-ark til læreren, Vorverständnis, während, nach, 
chunks/Wortschatz, rammesætning/stilladsering, brug af framegrabs

Mein Sohn, der Klugscheißer tv-film - generel vejledning samt specifikt kapitelsæt 
med elevspørgsmål (rammesætning for læreren)

Superheroes kortfilm –taskbaseret, framegrabs

Schmecksplosion - Caitlin macht Schinkengipfeli tv-udsendelse – vejledning og 
kapitelsæt, hvor udsendelsen deles ind. Indledning (vor) med strategiinput vedr. lytte

Ausgleich kortfilm - vejl. og med kapitelsæt til læreren 

http://kp.mitcfu.dk/TV0000118047
http://kp.mitcfu.dk/TV0000036154
http://kp.mitcfu.dk/TV0000117225
http://kp.mitcfu.dk/TV0000111164
http://kp.mitcfu.dk/TV0000110147
http://kp.mitcfu.dk/TV0000108955
http://kp.mitcfu.dk/TV0000106240
http://kp.mitcfu.dk/TV0000029884


Hvilke erfaringer har I?

• Bruger I ‘CFU’s pæd. vejl.’? Hvad er i så fald 
vigtigt i brugen af dem?

• Hvad er næste skridt ift. at bruge de pæd. vejl.?


